เดือน
หน่วย

ปี 4

1 มิ.ย.60 - 10 ก.ค.60

ส.ค.-60
11 ก.ค.60 - 20 ส.ค.60

1 ก.ค.60 - 15 ส.ค.60

ปี 3
1. นพ.ดุษฎี สุรกิจบวร

GEN 1

ก.ค.-60

มิ.ย.-60

1. นพ.วรวิทย์ กมลภัทรเจริญ

ก.ย.-60

พ.ย.-60

ต.ค.-60

21 ส.ค.60 - 30 ก.ย.60

1 ต.ค.60 - 10 พ.ย.60

16 ส.ค.60 - 30 ก.ย.60

1 ต.ค.60 - 15 พ.ย.60

ธ.ค.-60
11 พ.ย.60 - 20 ธ.ค.60

21 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61

16 พ.ย.60 - 31 ธ.ค.60

1. นพ.วัชระ อัครชลานนท์

1. นพ.ชยุต พงศ์ศรีประชา

1. นพ.สุรศักดิ์ น้อยสุวรรณา

2. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล

2. พญ.กัญญารัตน์ เลิศวาจา

2. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล

2. นพ.วันปิติ พบลาภ

3. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

3. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์

4. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข

4. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

4. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

3. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

3. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

3. นพ.ธนากร วรรณกุล

3. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์

5. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข

5. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข

5. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข

4. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี

4. นพ.กวิน ดารงค์ศิริ

4. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

6. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร

6. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี

6. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ

** นพ.นิติเทพ (ต่อยอด Onco)

** นพ.นิติเทพ (ต่อยอด Onco)

7. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี

** พญ.อภิรดี (ต่อยอด Onco)

1. นพ.ภาคภูมิ เผือกพันธ์

2. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์ 2. นพ.วิชชา ทุมมาลา
3. พญ.อลิสรา ศรีนิลทา
GEN 2

1. พญ.พิมพ์ธวัล วชิโรดม

1. นพ.ดุษฎี สุรกิจบวร

1. นพ.วรวิทย์ กมลภัทรเจริญ

2. นพ.นรนนท์ บุญยืน

2. นพ.วันปิติ พบลาภ

2. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล

2. นพ.ธันวา มาโสม

มี.ค.-61

1 ก.พ.61 - 10 มี.ค.61

1 ม.ค.61 - 15 ก.พ.61

1. พญ.ธัญสิรี หวังชูชอบ

2. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

1. นพ.สิงโต ศิรวิ ิโรจน์

ก.พ.-61

ม.ค.-61

เม.ย.-61

11 มี.ค.61 - 20 เม.ย.61

16 ก.พ.61 - 31 มี.ค.61

1. นพ.สิงโต ศิรวิ ิโรจน์

4. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

5. พญ.ทักษพร ทองเนื้อแปด

5. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ

4. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี

16 พ.ค.61 - 30 มิ.ย.61

1. พญ.พิมพ์ธวัล วชิโรดม

2. นพ.วิชชา ทุมมาลา

2. นพ.นรนนท์ บุญยืน

3. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศุภา

3. พญ.อลิสรา ศรีนิลทา

3. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร

3. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 3. นพ.จิตรภณ พุฒศรี

4. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์

4. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์

4. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์

4. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

4. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย

5. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ

5. พญ.ทักษพร ทองเนื้อแปด

5. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ

1. นพ.วัชระ อัครชลานนท์
2. พญ.กัญญารัตน์ เลิศวาจา

1. นพ.ชยุต พงศ์ศรีประชา

1. นพ.สุรศักดิ์ น้อยสุวรรณา

2. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล

1. พญ.ธัญสิรี หวังชูชอบ

2. นพ.ธันวา มาโสม

2. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย

3. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์

4. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

มิ.ย.-61

21 เม.ย.60 - 31 พ.ค.61
1 เม.ย.61 - 15 พ.ค.61

1. นพ.ภาคภูมิ เผือกพันธ์

2. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย

พ.ค.-61

3. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศุภา
3. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี

3. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 3. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย

3. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร

3. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์

3. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร

** พญ.อภิรดี (ต่อยอด Onco)

4. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ

4. นพ.ธนากร วรรณกุล

4. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

4. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์ 4. นพ.กวิน ดารงค์ศิริ

4. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี

3. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย

3. นพ.จิตรภณ พุฒศรี

3. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
** นพ.นิติเทพ (ต่อยอด Onco)

** พญ.อภิรดี (ต่อยอด Onco)

1. นพ.ชยุต พงศ์ศรีประชา
2. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ

1. นพ.สุรศักดิ์ น้อยสุวรรณา
2. นพ.ธันวา มาโสม

3. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 3. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศุภา
GEN 3

1. นพ.วัชระ อัครชลานนท์
1. นพ.ณัฐวุฒพิ งศ์ ลีรตั นขจร

GEN 4

1. พญ.ธัญสิรี หวังชูชอบ

1. นพ.สิงโต ศิรวิ ิโรจน์

1. นพ.ภาคภูมิ เผือกพันธ์

2. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย

2. นพ.วิชชา ทุมมาลา

2. นพ.นรนนท์ บุญยืน

3. พญ.อลิสรา ศรีนิลทา

3. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์

4. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 4. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ

4. พญ.ทักษพร ทองเนื้อแปด

4. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร

5. นพ.จิตรภณ พุฒศรี

5. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

5. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ

1. นพ.ดุษฎี สุรกิจบวร
2. พญ.กัญญารัตน์ เลิศวาจา

4. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี

3. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

4. นพ.กวิน ดารงค์ศิริ

4. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

4. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี

1. นพ.ชยุต พงศ์ศรีประชา

2. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล

2. นพ.ธันวา มาโสม

2. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย

3. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศุภา

3. พญ.อลิสรา ศรีนิลทา

3. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์

4. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์

4. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร

4. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย

5. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

5. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

** พญ.อภิรดี (ต่อยอด Onco)
** นพ.นิติเทพ (ต่อยอด Onco)

** นพ.นิติเทพ (ต่อยอด Onco)

1. นพ.สุรศักดิ์ น้อยสุวรรณา
2. นพ.วิชชา ทุมมาลา

1. นพ.วรวิทย์ กมลภัทรเจริญ 1. นพ.วัชระ อัครชลานนท์

2. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล

3. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ

1. พญ.ธัญสิรี หวังชูชอบ

3. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์

2. นพ.วันปิติ พบลาภ

1. นพ.ดุษฎี สุรกิจบวร

3. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี

1. นพ.วรวิทย์ กมลภัทรเจริญ

3. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์

1. พญ.พิมพ์ธวัล วชิโรดม

2. พญ.กัญญารัตน์ เลิศวาจา

3. นพ.ธนากร วรรณกุล

2. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล

3. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์ 3. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร

2. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย

** นพ.นิติเทพ (ต่อยอด Onco)

1. พญ.พิมพ์ธวัล วชิโรดม

1. นพ.สิงโต ศิรวิ ิโรจน์

2. นพ.นรนนท์ บุญยืน

1. นพ.ภาคภูมิ เผือกพันธ์

2. นพ.วันปิติ พบลาภ

2. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล

4. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

4. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

3. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข

3. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข

3. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข

3. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี

3. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร

2. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์

5. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 5. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ

5. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

5. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ

4. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี

4. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี

4. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ

4. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

4. นพ.ธนากร วรรณกุล

3. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

6. นพ.จิตรภณ พุฒศรี

6. พญ.ทักษพร ทองเนื้อแปด

** พญ.อภิรดี (ต่อยอด Onco)

5. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

5. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

5. นพ.กวิน ดารงค์ศิริ

** พญ.อภิรดี (ต่อยอด Onco)

6. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

4. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

6. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์

7. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์

5. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

เดือน
หน่วย

ปี 4

1 มิ.ย.60 - 10 ก.ค.60

CVT

ส.ค.-60
11 ก.ค.60 - 20 ส.ค.60

1 ก.ค.60 - 15 ส.ค.60

ปี 3

GEN 1

ก.ค.-60

มิ.ย.-60

ก.ย.-60

พ.ย.-60

ต.ค.-60

21 ส.ค.60 - 30 ก.ย.60

1 ต.ค.60 - 10 พ.ย.60

16 ส.ค.60 - 30 ก.ย.60

1 ต.ค.60 - 15 พ.ย.60

ธ.ค.-60
11 พ.ย.60 - 20 ธ.ค.60
16 พ.ย.60 - 31 ธ.ค.60

ก.พ.-61

ม.ค.-61
21 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61

มี.ค.-61

1 ก.พ.61 - 10 มี.ค.61

1 ม.ค.61 - 15 ก.พ.61

เม.ย.-61

11 มี.ค.61 - 20 เม.ย.61

16 ก.พ.61 - 31 มี.ค.61

พ.ค.-61

มิ.ย.-61

21 เม.ย.60 - 31 พ.ค.61
1 เม.ย.61 - 15 พ.ค.61

16 พ.ค.61 - 30 มิ.ย.61

นพ.ดุณษัชฎี สถาผลเดชา
สุรกิจบวร
1. นพ.คุ

1. นพ.คุณัช สถาผลเดชา
1. นพ.คุ
1. นพ.วรวิทย์ กมลภั
ทรเจริณญัช สถาผลเดชา
1. นพ.วัชระ อัครชลานนท์
1. พญ.จรสดาว ริมพณิชกิจ

นพ.ชยุ
พงศ์ศรีประชา
1. นพ.คุ
ณตัช สถาผลเดชา

1. นพ.คุณัช สถาผลเดชา
ณัช สถาผลเดชา
1. นพ.สุรศักดิ์ น้1.
อยสุนพ.คุ
วรรณา
1. พญ.ธัญสิรี หวัง1.ชูชนพ.คุ
อบ ณัช สถาผลเดชา

1. พญ.จรสดาว
พณิชกิจ
นพ.สิงโต ศิรริวิ มิโรจน์

1. นพ.คุณัช สถาผลเดชา
ริ1.
มพณิ
ชกิจมพ์ธวัล1.วชินพ.คุ
1. นพ.ภาคภูมิ เผื1.อพญ.จรสดาว
กพันธ์
พญ.พิ
โรดมณัช สถาผลเดชา

1. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

2. พญ.จรสดาว ริมพณิชกิจ

2. พญ.จรสดาว ริมพณิชกิจ

2. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช

2. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช

2. พญ.จรสดาว ริมพณิชกิจ

2. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช

2. พญ.จรสดาว ริมพณิชกิจ

2. พญ.จรสดาว ริมพณิชกิจ

2. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช

2. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ

2. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช

2. พญ.จรสดาว ริมพณิชกิจ

2. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

3. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช

3. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช

3. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ

3. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ

3. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ

3. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ

3. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช

3. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ

3. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ

3. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์

3. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

3. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช

3. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์

4. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ

4. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์

4. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์

4. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์

4. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

4. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

4. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

4. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์

4. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์

4. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล 4. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

4. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ

4. นพ.เฉลิมพล โพธิก์ ุล

5. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

5. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

5. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

5. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

5. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

5. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

5. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

5. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

5. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

5. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

5. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

5. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

5. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

6. นพ.วันปิติ พบลาภ

6. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

6. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

6. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร

6. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร

6. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ

6. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ

6. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ

6. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ

6. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

6. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

6. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

7. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์

7. นพ.พชร หลงมีวงศ์

7. นพ.พชร หลงมีวงศ์

7. นพ.พิทักษ์พล ทาทอง

7. นพ.พิทักษ์พล ทาทอง

7. พญ.ฐิติพร วรรณศรี

7. พญ.ฐิติพร วรรณศรี

7. นพ.ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรตั นขจร

7. นพ.ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรตั นขจร

8. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์

7. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

7. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์

8. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข

8. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข

8. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข

8. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์

8. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์

9. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

8. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์ 8. นพ.เฉลิมพล โพธิก์ ุล

9. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร

9. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์
10. นพ.กวิน ดารงค์ศิริ

NEURO

1. พญ.กัญญารัตน์ เลิศวาจา

1. พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน

1. พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน

1. พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน

1. พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน

1. พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน

1. พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน

1. พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน

1. พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน

1. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ 1. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ

1. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ

1. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ

2. พญ.บุณิกา เสาวงค์

2. พญ.บุณิกา เสาวงค์

2. พญ.บุณิกา เสาวงค์

2. พญ.บุณิกา เสาวงค์

2. พญ.บุณิกา เสาวงค์

2. พญ.บุณิกา เสาวงค์

2. พญ.บุณิกา เสาวงค์

2. พญ.บุณิกา เสาวงค์

2. พญ.บุณิกา เสาวงค์

2. นพ.พชร หลงมีวงศ์

2. นพ.พชร หลงมีวงศ์

2. นพ.พิทักษ์พล ทาทอง

2. นพ.พิทักษ์พล ทาทอง

3. นพ.ธันวา มาโสม

3. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

3. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

3. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์

3. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์

3. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

3. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

3. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร

3. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร

3. นพ.ภูมธิ รรม ลิมวัฒนานนท์

3. นพ.ภูมธิ รรม ลิมวัฒนานนท์

3. นพ.ภูมธิ รรม ลิมวัฒนานนท์

3. นพ.ภูมธิ รรม ลิมวัฒนานนท์

4. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

4. พญ.ฐิติพร วรรณศรี

4. พญ.ฐิติพร วรรณศรี

4. นพ.ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรตั นขจร

4. นพ.ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรตั นขจร

4. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

4. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

4. นพ.เฉลิมพล โพธิก์ ุล

4. นพ.เฉลิมพล โพธิก์ ุล

4. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

4. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

4. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

4. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

5. นพ.ภูมธิ รรม ลิมวัฒนานนท์

5. นพ.ภูมธิ รรม ลิมวัฒนานนท์

5. นพ.ภูมธิ รรม ลิมวัฒนานนท์

5. นพ.ภูมธิ รรม ลิมวัฒนานนท์

5. นพ.ภูมธิ รรม ลิมวัฒนานนท์

5. นพ.ภูมธิ รรม ลิมวัฒนานนท์

5. นพ.ภูมธิ รรม ลิมวัฒนานนท์

5. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

5. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

5. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี

5. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี

5. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี

5. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี

6. นพ.กวิน ดารงค์ศิริ

6. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

6. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

6. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี

6. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี

6. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

6. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร

* นพ.ภาณุ (ต่อยอด Trauma)

PED

PLASTIC

1. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์ 1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ

1. นพ.นรนนท์ บุญยืน

1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ

1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ

1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ

1. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ

1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ

1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ

1. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ

1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ

2. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล

2. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร

2. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร

2. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ

2. นพ.พชร หลงมีวงศ์

2. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ

2. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ

2. พญ.ฐิติพร วรรณศรี

2. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

2. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์ 2. นพ.ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรตั นขจร

2. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

2. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

3. นพ.เฉลิมพล โพธิก์ ุล

3. นพ.เฉลิมพล โพธิก์ ุล

3. นพ.พชร หลงมีวงศ์

3. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

3. นพ.พิทักษ์พล ทาทอง

3. นพ.พิทักษ์พล ทาทอง

3. พญ.ฐิติพร วรรณศรี

3. นพ.ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรตั นขจร

3. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

3. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

4. นพ.กวิน ดารงค์ศิริ

4. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

1. นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง

1. นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง

1. นพ.สาธิต หวังวัชรกุล

1. นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง

2. พญ.จิรภัทร พัฒนาพลกรสกุล 2. นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง

2. นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง

2. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกิจ

3. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

3. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ

3. พญ.จิรภัทร พัฒนาพลกรสกุล 3. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร

1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ

4. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร

1. นพ.สาธิต หวังวัชรกุล

1. นพ.สาธิต หวังวัชรกุล

1. นพ.สาธิต หวังวัชรกุล

1. นพ.สาธิต หวังวัชรกุล

1. นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง

1. นพ.สาธิต หวังวัชรกุล

2. พญ.จิรภัทร พัฒนาพลกรสกุล

2. นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง

2. นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง

2. นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง

2. พญ.จิรภัทร พัฒนาพลกรสกุล 2. นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง

3. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ

3. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

3. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ

3. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

4. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

4. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกิจ

4. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกิจ

4. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกิจ

5. นพ.กันต์ชนินทร์

5. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ

5. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ

6. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล

6. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

6. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

1. นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง

1. นพ.กวีศักดิ์ เสาทองหลาง

2. พญ.จิรภัทร พัฒนาพลกรสกุล

2. พญ.จิรภัทร พัฒนาพลกรสกุล 2. พญ.จิรภัทร พัฒนาพลกรสกุล

1. นพ.สาธิต หวังวัชรกุล

3. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

3. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ

3. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ

3. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

3. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ

4. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกิจ

4. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกิจ

4. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกิจ

4. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกิจ

4. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกิจ

4. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกิจ

4. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

4. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ

4. นพ.ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรตั นขจร

5. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ

5. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ

5. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

5. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

5. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์

5. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์

5. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

5. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกิจ

5. พญ.ณัฏฐาพร ปิยะสาธุกิจ

5. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

6. นพ.เฉลิมพล โพธิก์ ุล

6. นพ.เฉลิมพล โพธิก์ ุล

6. นพ.พชร หลงมีวงศ์

6. นพ.พชร หลงมีวงศ์

6. นพ.พิทักษ์พล ทาทอง

6. นพ.พิทักษ์พล ทาทอง

6. พญ.ฐิติพร วรรณศรี

6. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

6. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร

6. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย

7. นพ.กวิน ดารงค์ศิริ

7. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

7. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

7. พญ.ฐิติพร วรรณศรี

7. นพ.ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรตั นขจร

8. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

8. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

* นพ.ผาติ (ต่อยอด Trauma)

9. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 9. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย

10. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร

เดือน
หน่วย

ปี 4

ก.ค.-60

มิ.ย.-60
1 มิ.ย.60 - 10 ก.ค.60

ส.ค.-60
11 ก.ค.60 - 20 ส.ค.60

1 ก.ค.60 - 15 ส.ค.60

ปี 3

ก.ย.-60

พ.ย.-60

ต.ค.-60

21 ส.ค.60 - 30 ก.ย.60

1 ต.ค.60 - 10 พ.ย.60

16 ส.ค.60 - 30 ก.ย.60

1 ต.ค.60 - 15 พ.ย.60

ธ.ค.-60
11 พ.ย.60 - 20 ธ.ค.60

ก.พ.-61

ม.ค.-61
21 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61

16 พ.ย.60 - 31 ธ.ค.60

มี.ค.-61

1 ก.พ.61 - 10 มี.ค.61

1 ม.ค.61 - 15 ก.พ.61

เม.ย.-61

11 มี.ค.61 - 20 เม.ย.61

16 ก.พ.61 - 31 มี.ค.61

พ.ค.-61

มิ.ย.-61

21 เม.ย.60 - 31 พ.ค.61
1 เม.ย.61 - 15 พ.ค.61

16 พ.ค.61 - 30 มิ.ย.61

1. นพ.เสฐี
นพ.ดุษยฎีรพงษ์
สุรกิจจับวร
นทวิบลู ย์

1. นพ.วัชรินทร์ ตัน1.ติอนพ.วรวิ
นุนานนท์
1. นพ.วั
นุนานนท์
ทย์ กมลภั
ทรเจริชญรินทร์ ตัน1.ติอนพ.วั
ชระ อัครชลานนท์
1. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

1. นพ.ณั
นพ.ชยุฐกมล
ต พงศ์
สุทศธิรีกปาญจน์
ระชา

1. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร
บุญประเชิญ
1. นพ.สุรศักดิ์ น้1.
อยสุนพ.ธนชั
วรรณาย อมรเพชรสถาพร
1. พญ.ธัญสิรี หวัง1.ชูชพญ.กนกวรรณ
อบ

1. พญ.กนกวรรณ
ญประเชิญ
นพ.สิงโต ศิรวิ ิโบุรจน์

1. นพ.ชยานนท์ คนซื
่อ
คนซื
่อ มพ์ธวัล1.วชินพ.วศิ
1. นพ.ภาคภู
มิ เผื1.อนพ.ชยานนท์
กพันธ์
1. พญ.พิ
โรดมน ธนสุกาญจน์

1. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

2. นพ.วิชชา ทุมมาลา

2. นพ.พิทักษ์พล ทาทอง

2. นพ.พิทักษ์พล ทาทอง

2. พญ.ฐิติพร วรรณศรี

2. นพ.ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรตั นขจร

2. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

2. นพ.เฉลิมพล โพธิก์ ุล

2. นพ.พชร หลงมีวงศ์

3. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

3. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร

URO
GEN 1

2. พญ.ฐิติพร วรรณศรี

2. นพ.ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรตั นขจร

2. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

2. นพ.เฉลิมพล โพธิก์ ุล

2. นพ.พชร หลงมีวงศ์

3. นพ.กวิน ดารงค์ศิริ

* นพ.ผาติ (ต่อยอด Trauma)

1. พญ.พิมพ์ธวัล วชิโรดม
2. นพ.เฉลิมพล โพธิก์ ลุ

1. นพ.สิงโต ศิรวิ ิโรจน์
2. นพ.นรนนท์ บุญยืน

1. นพ.ภาคภูมิ เผือกพันธ์

1. นพ.วัชระ อัครชลานนท์

1. นพ.ดุษฎี สุรกิจบวร

2. นพ.วันปิติ พบลาภ

2. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล

2. พญ.กัญญารัตน์ เลิศวาจา

2. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล

3. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศุภา

3. พญ.อลิสรา ศรีนิลทา

3. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์

Trauma

1. พญ.ธัญสิรี หวังชูชอบ

1. นพ.วรวิทย์ กมลภัทรเจริญ

2. นพ.วิชชา ทุมมาลา

4. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย

4. นพ.จิตรภณ พุฒศรี

4. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ

4. พญ.ทักษพร ทองเนื้อแปด

4. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ

3. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี

3. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี

3. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ

2. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี

4. นพ.ธนากร วรรณกุล

4. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์

* นพ.ภาณุ (ต่อยอด Trauma)

* นพ.ภาณุ (ต่อยอด Trauma)

* นพ.ผาติ (ต่อยอด Trauma)

* นพ.ผาติ (ต่อยอด Trauma)

* นพ.ผาติ (ต่อยอด Trauma)

* นพ.ผาติ (ต่อยอด Trauma)

* นพ.ผาติ (ต่อยอด Trauma)

* นพ.ผาติ (ต่อยอด Trauma)

* นพ.ผาติ (ต่อยอด Trauma)

* นพ.ผาติ (ต่อยอด Trauma)

* นพ.ภาณุ (ต่อยอด Trauma)

* นพ.ภาณุ (ต่อยอด Trauma)

* นพ.ภาณุ (ต่อยอด Trauma)

* นพ.ภาณุ (ต่อยอด Trauma)

1. นพ.ชยุต พงศ์ศรีประชา

1. นพ.สุรศักดิ์ น้อยสุวรรณา

1. พญ.พิมพ์ธวัล วชิโรดม

1. นพ.สิงโต ศิรวิ ิโรจน์

2. นพ.ธันวา มาโสม

2. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย

2. นพ.วิชชา ทุมมาลา

3. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

* นพ.ผาติ (ต่อยอด Trauma)

3. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี

* นพ.ภาณุ (ต่อยอด Trauma)

1. นพ.ภาคภูมิ เผือกพันธ์
2. นพ.นรนนท์ บุญยืน

1. พญ.พิมพ์ธวัล วชิโรดม
1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ

1. นพ.สิงโต ศิรวิ ิโรจน์

1. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี

1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี

1. นพ.วัชระ อัครชลานนท์

1. นพ.ดุษฎี สุรกิจบวร

2. นพ.วันปิติ พบลาภ

2. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล

2. พญ.กัญญารัตน์ เลิศวาจา

3. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศุภา

3. พญ.อลิสรา ศรีนิลทา

3. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์

3. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี

4. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

1. นพ.วรวิทย์ กมลภัทรเจริญ
1. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ

1. นพ.วัชระ อัครชลานนท์
1. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี

1. นพ.ดุษฎี สุรกิจบวร

1. นพ.ธนากร วรรณกุล

1. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์

1. นพ.สุรศักดิ์ น้อยสุวรรณา

1. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี

4. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

1. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร

1. พญ.ธัญสิรี หวังชูชอบ
1. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย

CVT ICU
NS ICU

1. นพ.วรวิทย์ กมลภัทรเจริญ

4. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์

4. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ

2. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย

3. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร

3. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี

S&E ICU

2. นพ.ธันวา มาโสม

1. นพ.สุรศักดิ์ น้อยสุวรรณา

3. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

Vascular

1. นพ.ภาคภูมิ เผือกพันธ์

1. นพ.ชยุต พงศ์ศรีประชา

3. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

2. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล

รพ.จังหวัด

1. พญ.ธัญสิรี หวังชูชอบ

1. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี

1. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

1. นพ.ชยุต พงศ์ศรีประชา

1. นพ.จิตรภณ พุฒศรี

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ

1. พญ.ทักษพร ทองเนื้อแปด

1. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

1. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

1. นพ.กวิน ดารงค์ศิริ

1. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ

1. พญ.ฐิติพร วรรณศรี

1. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

P ICU
S&E ICU + Burn Unit

1. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร

1. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย

1. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์ 1. นพ.เฉลิมพล โพธิก์ ุล

1. นพ.ปิติพงษ์ สิทธิอานวย

1. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ

1. นพ.ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรตั นขจร

1. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

1. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

2. พญ.ฐิติพร วรรณศรี

2. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ

2. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี

2. นพ.ธนากร วรรณกุล

2. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์ 2. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร

1. นพ.พชร หลงงมีวงศ์

1. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย

1. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์
1. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

1. นพ.พชร หลงมีวงศ์

1. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร

1. นพ.พิทักษ์พล ทาทอง

2.. นพ.จิตรภณ พุฒศรี

2. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ

2. พญ.ทักษพร ทองเนื้อแปด

2. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ 2. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี

AE

1. นพ.วิชชา ทุมมาลา

1. นพ.นรนนท์ บุญยืน

2. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย

1. นพ.วันปิติ พบลาภ

1. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล

1. พญ.กัญญารัตน์ เลิศวาจา

2. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศุภา

2. พญ.อลิสรา ศรีนิลทา

2. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์

1. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล

2. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี

1. นพ.ธันวา มาโสม

Endoscopy

Minor OR

1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี

1. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ

1. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี

1. นพ.ธนากร วรรณกุล

1. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์ 1. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร

1. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย

1. นพ.จิตรภณ พุฒศรี

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ

1. พญ.ทักษพร ทองเนื้อแปด

1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ 1. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี

เดือน
หน่วย

ปี 4

1 มิ.ย.60 - 10 ก.ค.60

1. พญ.ณั
ยะสาธุกิจ
นพ.ดุษฏฎีฐาพร
สุรกิปิจบวร

11 ก.ค.60 - 20 ส.ค.60

ก.ย.-60

พ.ย.-60

ต.ค.-60

21 ส.ค.60 - 30 ก.ย.60

1 ต.ค.60 - 10 พ.ย.60

16 ส.ค.60 - 30 ก.ย.60

1 ต.ค.60 - 15 พ.ย.60

1. ทพญ.ณั
1. นพ.ชุตินันท์ เจริ1.ญศรี
1. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์ 1. พญ.วี
สว่ศารีงขจร
นพ.วรวิทย์ กมลภั
รเจริญฏฐิวรรณ1.แสงโรจนธงชั
นพ.วัชระ อัยครชลานนท์
นพ.ชยุรนิ ตทร์พงศ์
ประชา

ธ.ค.-60
11 พ.ย.60 - 20 ธ.ค.60

1. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์

1. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร

2. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

ก.พ.-61

ม.ค.-61
21 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61

16 พ.ย.60 - 31 ธ.ค.60

มี.ค.-61

1 ก.พ.61 - 10 มี.ค.61

1 ม.ค.61 - 15 ก.พ.61

1. นพ.พาทิศ เพชรพิ
บลู ย์ไรทย
ตรภณ พุฒ1.
ศรี พญ.ธัญสิรี หวัง1.ชูชนพ.ภาณุ
1. นพ.สุ
ศักดิ์ น้1.
อยสุนพ.จิ
วรรณา
อบ วัตร สุธรรมวงศ์

2. นพ.ธนากร วรรณกุล

2. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ
1. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์

PATHO
GEN 1

ส.ค.-60

1 ก.ค.60 - 15 ส.ค.60

ปี 3
ANATOMY

ก.ค.-60

มิ.ย.-60

เม.ย.-61

11 มี.ค.61 - 20 เม.ย.61

16 ก.พ.61 - 31 มี.ค.61

1. พญ.ทั
ษพรศิรทองเนื
นพ.สิงกโต
วิ ิโรจน์้อแปด

พ.ค.-61

มิ.ย.-61

21 เม.ย.60 - 31 พ.ค.61
1 เม.ย.61 - 15 พ.ค.61

16 พ.ค.61 - 30 มิ.ย.61

1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์
ประเสริฐมิ เผื1.อพญ.ธนั
น์มนตรีมพ์ธวัล1.วชิพญ.กฤติ
1. นพ.ภาคภู
กพันธ์ ชชา อภิ1.รตั พญ.พิ
โรดม ยากร ดงเทียมสี

1. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ

1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี

1. พญ.บุณิกา เสาวงค์

2. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ
1. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์
2. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย

1. นพ.จิตรภณ พุฒศรี

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ

1. พญ.ทักษพร ทองเนื้อแปด

2. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์

** พญ.อภิรดี (ต่อยอด Onco)

1. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย 1. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี

2. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ 2. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ 1. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี

1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี

1. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ

1. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี

2. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข

2. นพ.ธนากร วรรณกุล

** นพ.นิติเทพ (ต่อยอด Onco)
1. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร
ANESTH

OB-GYN
(สถาบันมะเร็ง)

ORTHO
รพ.ขอนแก่น

1. พญ.อลิสรา ศรีนิลทา

1. นพ.จิรฏั ฐ์ กรีทวี

1. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร

1. นพ.ปุณณรัตน์ ศิรธรานนท์

2. นพ.กวิน ดารงค์ศิริ

2. นพ.จิตรภณ พุฒศรี

2. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ

2. พญ.ทักษพร ทองเนื้อแปด

1. นพ.ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรตั นขจร

1. นพ.ชยานนท์ คนซื่อ

1. พญ.วิสสุตา คาเกียรติ

1. นพ.วศิน ธนสุกาญจน์

1. นพ.เฉลิมพล โพธิก์ ุล

1. นพ.วัชรินทร์ ตันติอนุนานนท์

1. นพ.พชร หลงมีวงศ์

1. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ

1. นพ.ณัฐกมล สุทธิกาญจน์

2. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์
1. นพ.พิทักษ์พล ทาทอง

1. พญ.ณัฐธิดา อินเจริญ

1. พญ.ทักษพร ทองเนื้อแปด

2. นพ.ภาณุวัตร สุธรรมวงศ์

2. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

2. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

1. นพ.ปฐมพงษ์ พฤกษ์ประเสริฐ 1. พญ.ธนัชชา อภิรตั น์มนตรี

1. พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี

1. พญ.รัชนิกานต์ บุตรรัตนะ

1. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี

1. นพ.พิทักษ์พล ทาทอง

1. นพ.ธนากร วรรณกุล

1. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์ 1. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร
2. นพ.ปาณชัย เรืองวัฒนะโชติ

2. นพ.ธนานันต์ ไชยดารงค์ฤทธิ์

1. นพ.ธนชัย อมรเพชรสถาพร

1. พญ.ฐิติพร วรรณศรี

1. พญ.กนกวรรณ บุญประเชิญ

1. พญ.วีรนิ ทร์ สว่างขจร

1. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย

1. นพ.จิตรภณ พุฒศรี

1. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์

1. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์

2. พญ.ณัฏฐิวรรณ แสงโรจนธงชัย

1. นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี

1. นพ.ธนากร วรรณกุล

1. นพ.อภินัทร์ วงศ์เกียรติขจร

2. นพ.กวิน ดารงค์ศิริ

2. นพ.ชัยภักดิ์ เตชะเพชรไพบลูย์ * นพ.ภาณุ (ต่อยอด Trauma)
* นพ.ภาณุ (ต่อยอด Trauma)

1. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

Trauma รพ.ขอนแก่น
KKH

1. นพ.พาทิศ เพชรพิบลู ย์ไทย

1. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

1. นพ.ปฏิเวช สุคนธ์ขจร

1. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

1. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

1. นพ.ธรรมรัช เรืองปรัชญากุล

1. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

1. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

1. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

1. พญ.ณัชชา บุญวัชรพันธ์
2. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ

1. นพ.สุรศักดิ์ น้อยสุวรรณา
1. นพ.วรวิทย์ กมลภัทรเจริญ

1. พญ.ธัญสิรี หวังชูชอบ

1. นพ.ชยุต พงศ์ศรีประชา

1. นพ.ภาคภูมิ เผือกพันธ์

1. พญ.พิมพ์ธวัล วชิโรดม

1. นพ.สิงโต ศิรวิ ิโรจน์

1. นพ.วรวิทย์ กมลภัทรเจริญ

1. นพ.วัชระ อัครชลานนท์

1. นพ.ดุษฎี สุรกิจบวร

1. นพ.วัชระ อัครชลานนท์

1. นพ.ดุษฎี สุรกิจบวร

1. นพ.สุรศักดิ์ น้อยสุวรรณา

1. พญ.ธัญสิรี หวังชูชอบ

1. นพ.ชยุต พงศ์ศรีประชา

1. นพ.ภาคภูมิ เผือกพันธ์

1. พญ.พิมพ์ธวัล วชิโรดม

1. นพ.สิงโต ศิรวิ ิโรจน์

2. พญ.กัญญารัตน์ เลิศวาจา

2. นพ.ธนรรจน์ ปวรางกูล

2. นพ.ธันวา มาโสม

2. นพ.วศิน ชคัตตรัยกุล
ELECTIVE

3. พญ.จรสดาว ริมพณิชกิจ

2. นพ.ปิตพิ งษ์ สิทธิอานวย

2. นพ.วิชชา ทุมมาลา

2. นพ.นรนนท์ บุญยืน

3. นพ.กันต์ชนินทร์ บุณย์ศุภา

3. พญ.อลิสรา ศรีนิลทา

3. นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์

3. พญ.จรสดาว ริมพณิชกิจ

3. นพ.คุณัช สถาผลเดชา

4. นพ.คุณัช สถาผลเดชา

4. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล (ตปท.)

2. นพ.วันปิติ พบลาภ

4. พญ.จรสดาว ริมพณิชกิจ

4. นพ.คุณัช สถาผลเดชา

4. พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน

5. พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน

5. พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน

** พญ.อภิรดี (ต่อยอด Onco)

** พญ.อภิรดี (ต่อยอด Onco)

1. พญ.บุณิกา เสาวงค์

** พญ.อภิรดี (ต่อยอด Onco)

6. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ (ตปท.)

** นพ.นิติเทพ (ต่อยอด Onco)

OB-GYN รพ.ศรีฯ
X-Ray

1. นพ.ภูมธิ รรม ลิมวัฒนานนท์ 1. นพ.ภูมธิ รรม ลิมวัฒนานนท์
** นพ.นิติเทพ (ต่อยอด Onco)

2. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์

1. นพ.ฐิติ ศิวะชิตพงศ์

Breast รพ.พระมงกุฎฯ
Colorectal ม.จุฬาฯ
รพ.มหาราชโคราช
รพ.วัฒโนสถ
Endoscopy รพ.ราชวถี
PED ม.เชียงใหม่
Vascular (ศิรริ าช)
Med-Oncology

** นพ.นิติเทพ (ต่อยอด Onco)
** นพ.นิติเทพ (ต่อยอด Onco)
* นพ.ผาติ (ต่อยอด Trauma) / CVT

* นพ.ภาณุ (ต่อยอด Trauma)/ Neuro

** พญ.อภิรดี (ต่อยอด Onco)
1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ
1. นพ.ณัฏฐิพงษ์ พงษ์สุวรรณ์

1. พญ.พิชามญ กฤตาลักษณ
1. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

1. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ

1. .นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข
** นพ.นิติเทพ (ต่อยอด Onco)

** พญ.อภิรดี (ต่อยอด Onco)

Pulmonary Medicine

1. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช

Adult Cardiology
1. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ

Pediatric Cardiology

Neuro medicine

1. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ
1. นพ.สาธิต หวังวัชรกุล

1. พญ.จิรภัทร พัฒนาพลกรสกุล

1. พญ.จิรภัทร พัฒนาพลกรสกุล

Plastic อุดร อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์

1. พญ.บุณิกา เสาวงค์

1. นพ.สาธิต หวังวัชรกุล

Plastic (ม.จุฬาฯ)
Plastic (รพ.ศิรริ าช)

1. พญ.บุณิกา เสาวงค์
1. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

Plastic (รพ.ขอนแก่น)
Plastic (รพ.รามาธิบดี)

1. นพ.อัครวัฒน์ วงศ์เทพ

1. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

1. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ
1. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ

1. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช
1. นพ.วิชเยนทร์ โชติวนิช

1. พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน

Plastic Hand (ภาคฯ ออร์โธ)
Plastic ช่องปาก (คณะทันตฯ)

1. นพ.กิตตินารถ เนติฤทธิ์

1. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล
1. นพ.สาธิต หวังวัชรกุล

1. พญ.จิรภัทร พัฒนาพลกรสกุล

1. พญ.จิรภัทร พัฒนาพลกรสกุล

1. นพ.สาธิต หวังวัชรกุล

1. นพ.สาธิต หวังวัชรกุล
1. พญ.พรนภัส สุขประเสริฐ

1. นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

1. พญ.จิรภัทร พัฒนาพลกรสกุล

1. นพ.ปรมินทร์ เธียรประมุข

